ניהול וניווט כיתה – יישום עקרונות התנהגותיים
קורס מורה מתחיל שנה א' סמינר הקיבוצים
קב' א'
מנחה אורלי רובין

רקע:
ניהול וניווט כיתה באמצעות שימוש בכלים התנהגותיים מאפשר יישום של גישה חינוכית מוכחת
מחקרית ליצירת אקלים כיתתי מיטבי ,סביבה לימודית מקדמת ומהנה והתמודדות עם התנהגויות
מאתגרות .ניתוח התנהגות יישומי גישה מדעית לגילוי משתנים סביבתיים ,אשר משפיעים באופן
מהימן על התנהגות בעלת משמעות ואשר מטרתה לפתח את הנדרש ליצירת שינוי התנהגות ,בזכות
גילוי וניתוח זה.
מטרות:
.1

הכרות עם השפה ההתנהגותית

 .2הכרת אסטרטגיות שונות לניהול וניווט כיתה
 .3הכרת כלים יישומיים להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות בסביבה החינוכית
 .4כלים ל לימוד והגברה של התנהגויות רצויות והפחתה של התנהגויות לא רצויות ברמה
הפרטנית וברמה הכיתתית
.
מהלך הלימודים – הקורס יתקיים בקמפוס אומנויות בימי ד' למעט המפגש הראשון (כנס
פתיחה) בין השעות 19:15 – 16:00
רח' שושנה פרסיץ 3ת"א
מס' מפגש

תאריך

נושא

שעות

1

8.9
יום א'

מפגש חובה – כנס פתיחה לכל משתתפי
הסדנאות מורה מתחיל שנה א' בקמפוס
אומנויות באודיטוריום

16:00-19:00

2

23.10

הכרות
ניתוח התנהגות יישומי ,מושגים בסיסיים,
מהי התנהגות

16:00-19:00

3

6.11

מה משפיע על ההתנהגות ,מה גורם לכך
שהתנהגויות מסוימות יתרחשו בשכיחות
גבוהה ואחרות בשכיחות נמוכה

16:00-19:00

4

20.11

כיצד יודעים מהי ההתנהגות שאנו רוצים
לשנות ,שלבים בהערכה וניתוח של התנהגות
מאתגרת

16:00-19:00

5

4.12

מהו אקלים חינוכי ,מה המרכבים להתנהלות
כיתתית מוצלחת שתאפשר למידה ופעילות
חברתית

16:00-19:00

6

18.12

התמודדות עם התנהגויות מורכבות על ידי
שינויים בסביבה סדנא פעילה

16:00-19:00

7

1.1

תוכנית קבוצתיות ככלי לשינוי התנהגותי

16:00-19:00

8

15.1

הדגמות וסיכום

16:00-19:00

דרכי ההוראה :הרצאות ,מצגות ,דיונים ,סדנאות פעילות ,סימולציות.
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